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TRANSPORT 

Uppfödarens kontonr.: ______________ 

Undertecknad 

Namn: _________________________________________________________________________ 

Hemort: _________________________________________________________________________ 

meddelar härmed _________________________________________________________________________ 

(mottagarens namn)  (reg.nr/kontonr i banken eller sparkassan) 

_________________________________________________________________________ 

(adress) 

_________________________________________________________________________

(e-post + KF konto nr – om sådant finns)

om transport (på danska skadesløs transport) på

1) ett belopp (Euro)  _________________________________________________________________________

Vänligen observera! Om transportens valuta är en annan än valutan på ditt konto, fastställs valutakursen på

betalningsdagen.

eller

2) fortlöpande transport utan närmare angivande av belopp (skriv i så fall "fortlöpande transport" i beloppsfältet).

Denna transport är gällande tills den skriftligt upphävs av mottagaren. Transporten omfattar de förskott och

avräkningsbelopp som betalas av Kopenhagen Fur för skinn som jag har levererat/levererar för försäljning i enlighet med

Kopenhagen Furs försäljningsvillkor.

Med avräkningsbelopp avses försäljningsintäkter för skinn (inkl. moms) efter avdrag av följande: 

- försäljningsavgifter, förskott (inkl. moms) och motsvarande jämte räntor

- medlemsavgift, kurs- och utställningsavgifter till regionala och lokala föreningar under Dansk Pelsdyravlerforening

- utgifter som gäller pälsning vid pälserier och leveranscentraler, veterinärräkningar i samband med vaccination,

plasmacytostest på Kopenhagen Diagnostik och inseminering av rävar, eller att Kopenhagen Fur tar hand om dessa

utgifter på mina vägnar efter att man avtalat om detta med mig

betalning för produkter eller tjänster som köpts av Dansk Pelsdyravlerforening/Kopenhagen Fur och i övrigt de

tillgodohavanden som Kopenhagen Fur kan ha eller få hos mig, inklusive räntor.

Så länge som denna transport gäller, är jag förpliktad att leverera skinn till försäljning på Kopenhagen Fur. Det bör 

observeras att det inte är möjligt att kräva tillbaka redan levererade skinn, och att Kopenhagen Fur inte åtar sig att hålla 

skinnen individualiserade, och därför har jag endast krav på försäljningsintäkter av de levererade skinnen. 

Med hänvisning till att det mellan Kopenhagen Fur och undertecknad pälsuppfödare har ingåtts ett avtal om beviljande 

av förskott på försäljningsintäkter (valp- eller skinnförskott) mot leverans av skinn till Kopenhagen Fur, bekräftar 

mottagaren följande:  

Härmed godkänner vi att vår nuvarande eller eventuella framtida företagsinteckning eller fordringspant på nämnda 

uppfödarens tillgångar vid alla tidpunkter respekterar Kopenhagen Furs tillgodohavande – oberoende av dess typ – hos 

uppfödaren, precis som vi respekterar uppfödarens skyldighet att leverera sina skinn till försäljning på Kopenhagen Fur. 

Samtidigt förpliktar vi oss till att betala Kopenhagen Furs tillgodohavanden hos uppfödaren, under förutsättning att 

bankens intäkter vid realisation av bankens företagsinteckning eller fordringspant är tillräckliga för att täcka Kopenhagen 

Furs tillgodohavanden.  

Denna transport skickas till Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup, och för kännedom till ovanstående 

uppfödarkonto. 

______________ _____________________ ____________________________________ 

(plats)  (datum dd/mm/yyyy) (förpliktande underskrift) Transportör 

______________ _____________________ ____________________________________ 

(plats)  (datum dd/mm/yyyy) (förpliktande underskrift) Mottagare 

Ifylls av KF: Detta transport har skickats för information per ................................................ till uppfödarkontonr. 

______________ 

Glostrup, den ............................................ 
Kopenhagen Fur 
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